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1

Inledning

1.1

Bakgrund, lokalisering och omfattning

E.ON Energidistribution AB (E.ON) behöver förnya delar av regionnätet i Norrköping. En
större ombyggnation planeras, vilket medför att nätkoncession för linje (tillstånd) ska sökas
för en ersättande kraftledning. Som en del i tillståndsprocessen ska samråd genomföras.
Tidigare har samråd genomförts kring utredningsområde samt stråk och nu genomförs
samråd avseende framtagna förslag på sträckningar för kraftledningen. Detta material utgör
underlag för samrådet.
1971 installerades en 130 kV trycksatt oljekabel mellan nätstationerna Sektorn och
Triangeln i Norrköpings innerstad. Ledningens längd är ca 4,5 km och ledningen är av stor
strategisk betydelse för elförsörjningen av Norrköpings centrala delar. Den har under
perioder påvisat oljeläckage som medfört tätningsåtgärder och dess tekniska status har
blivit en risk. Vidare har man uppfört bostäder i nära anslutning till kabeln utmed vissa
sträckor, vilket resulterat i att E.ON behövt skärma av kabeln för att begränsa magnetiska
fält. Om kabeln av någon anledning skadas är det både komplicerat och kostsamt att
reparera den p.g.a. dess konstruktion. E.ON har därför fattat beslut om att ersätta kabeln till
en av modern kvalité utan olja och i den mån som krävs omlokalisera kabeln till den för
ändamålet mest lämpliga placeringen.

1.2

Tillstånd

För att få bygga och använda en kraftledning krävs tillstånd, sk. nätkoncession för linje.
Bestämmelser om nätkoncession för linje återfinns i ellagen (1997:857) och elförordningen
(2013:208). Samrådsförfarandet och kraven på miljöbedömning följer av vad som
föreskrivs i 6 kap. miljöbalken (1998:808). Ansökan om nätkoncession för linje prövas av
Energimarknadsinspektionen (Ei). Ei skickar ansökan på remiss och inhämtar yttranden
från bland annat länsstyrelse, kommun, fastighetsägare och andra som berörs av ansökan.
Därefter fattar Ei beslut om tillstånd kan lämnas.
För att få nyttja del av annans fastighet för ledningsändamål krävs en rättighet. E.ON
Energidistribution strävar efter att träffa frivilliga överenskommelser med berörda
fastighetsägare, d v s att teckna servitutsavtal. Ledningsrätt innebär att Lantmäteriet
beslutar om ledningsrätt i en förrättning.
1.2.1
Genomförande av samråd
Aktuellt samråd syftar till att inhämta synpunkter på de sträckningsalternativ som tagits
fram.
Utredningsområden och stråk identifierades genom områdesstudier och
lokaliseringsprocesser. Samråd avseende utredningsområde, stråk samt övergripande
teknisk utformning genomfördes under perioden september till december 2017 med en
bred krets av samrådsinstanser (länsstyrelse, tillsynsmyndighet och enskilda som kan antas
bli berörda, samt med övriga myndigheter, organisationer och allmänheten via annonsering
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i lokalpress). Berörda markägare fick information om projekten via ett skriftligt utskick
och allmänheten via annonsering i lokalpress. Under samrådstiden har samrådsunderlaget
funnits tillgängligt på E.ONs hemsida www.eon.se/regionnat.
Mot bakgrund av de synpunkter som inkom i stråksamrådet samt vilka kända motstående
intressen som finns har ett antal sträckningsalternativ identifierats. Samråd avseende
ledningssträckning genomförs nu med länsstyrelse, tillsynsmyndighet, berörda
myndigheter och organisationer samt med ägare till fastigheter inom ca 30-50 m från
föreslagna sträckningsalternativ. Samråd genomförs även med övriga myndigheter,
organisationer och allmänheten via annonsering i dagspress.
Samrådsunderlaget kommer att finnas tillgängligt på E.ON:s hemsida eon.se/regionnat.
Under samrådet kan justeringar av sträckningen bli aktuell efter dialog med berörda, om
det finns särskilda skäl för detta. Stationen vid Triangeln planeras att flyttas in mot
Hospitalsgatan inom några år. Inför val av huvudsträckning kan kompletterande
sträckningssamråd krävas för att den korta stationsflytten ska bli möjlig utan omfattande
koncessionsändringar.
Efter genomförd samrådsprocess kommer en miljökonsekvensbeskrivning att upprättas.
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att ingå i den ansökan om nätkoncession för linje
som ska sändas in till Energimarknadsinspektionen (Ei). Myndigheten skickar ansökan på
remiss och inhämtar yttranden från bland annat länsstyrelse, kommun, fastighetsägare och
andra som berörs av ansökan. Därefter fattar Ei beslut om tillstånd kan lämnas.
1.2.2
Lagstiftning
Enligt bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken, som trädde i kraft 2018-01-01, ska det
undersökas om den planerade verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Detta sker genom att ett undersökningssamråd inledningsvis görs med länsstyrelse, tillsynsmyndighet (Norrköpings kommun) och enskilda berörda. Länsstyrelsen
fattar därefter beslut om projektet kan antas medförande en betydande miljöpåverkan eller
ej. Länsstyrelsens beslut påverkar omfattningen av det fortsatta tillståndsarbetet. Om
länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas få en betydande miljöpåverkan ska en
specifik miljöbedömning göras, med bl.a. krav på avgränsningssamråd. Om länsstyrelsen
däremot beslutar att verksamheten ej kan antas få en betydande miljöpåverkan så tas
istället en liten miljökonsekvensbeskrivning fram.
I föreliggande samråd avseende sträckningsalternativ samråder E.ON Energidistribution
med en bred krets för att uppfylla kraven för både undersöknings- och avgränsningssamråd
(i enlighet med 6 kap. 24§ MB).
Samrådet som genomfördes under 2017 skedde enligt de vid den tidpunkten gällande
föreskrifterna. Av övergångsbestämmelserna till det nya 6 kap. MB framgår att samråd
som genomförts tidigare gäller enligt de äldre föreskrifterna.
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2

Lokalisering, omfattning och utformning

2.1

Lokalisering, omfattning och syfte

Samrådet avser en ny 130 kV kraftförbindelse i Norrköping mellan de två befintliga
stationerna Sektorn, som är belägen strax nordväst om Himmelstalundsparken, och
Triangeln som ligger söder om Södra kajen, öster om Hamnbron. Den nya förbindelsen
syftar till att kunna ta en befintlig kabel mellan stationerna ur drift då denna nått sin
tekniska livslängd och riskerar att bli en risk för såväl miljö och leveranssäkerhet.
I Figur 1 visas en översiktsbild över Norrköping där stationernas läge samt den befintliga
kabelns sträckning framgår. Eftersom den befintliga kabeln mellan de två stationerna är av
stor strategisk betydelse för elförsörjningen i Norrköping ämnar E.ON att ha den i full drift
fram till dess att en ny förbindelse är etablerad och driftsatt. Den kommande
koncessionsansökan kommer således att avse en ny nätkoncession för linje.

Figur 1, Översikt
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2.2

Teknisk utformning

Elnät med spänning på 130 kV kan principiellt utformas med två huvudsakliga tekniker,
som markförlagd kabel eller som luftledning. Det är även möjligt att i viss mån kombinera
de två teknikerna.
Vid anläggning av en kraftledning inom ett tätbebyggt samhälle, såsom här är fallet, är
normalt markförlagd kabel det enda realistiska alternativet då utrymmet som krävs för ett
luftledningsalternativ inte är tillräckligt. Av detta skäl har inte luftledningsalternativet
övervägts annat än inledningsvis.
Således kommer den fortsatta beskrivningen utgå från markkabelalternativet. Markkabeln
planeras att anläggas i form av tre enledarkablar som placeras antingen plant eller i en
triangelkonfiguration i ett schakt. I normalfallet är schaktet ca 1 meter brett i markytan och
ca 1,2 meter djupt. Det är emellertid så att det i vissa sträckor och vid vissa passager
kommer bli aktuellt med väsentligt större förläggningsdjup än 1,2 meter. En principskiss
av kabelschakt med tre enledarkablar visas i Figur 2.

Figur 2, Principskiss kabelförläggning

Eventuellt kommer även rör för fiberkommunikation att samförläggas i schaktet. Kablarna
förläggs på en bädd av sand som tillförs schaktet. Närmast ovanför kablarna läggs sand
som skydd. Därefter återfylls schaktet med de uppschaktade massorna. Överskottsmassor
transporteras bort. Efter genomförda arbeten kommer mark som påverkats att återställas så
långt det är möjligt. På passager där det inte är lämpligt eller framkomligt med
kabelschakt, exempelvis korsning med järnväg, vattendrag eller vid större vägar, kommer
metoder för schaktfri förläggning som styrd borrning eller tryckning användas. Likaså kan
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det finnas ytterligare områden där det blir mer praktiskt med schaktfri förläggning för att
kunna minimera trafikavspärrningar.
Då de två stationerna som skall förbindas med den kabel som är föremål för detta samråd
är belägna på var sin sida om Motala ström behöver denna korsas. Motala ström kan korsas
genom att använda styrd borrning, då på ett djup cirka 10 meter under bottennivån. För
styrd borrning under vattendraget kan det bli aktuellt att förlägga flera tomrör som kan
användas för framtida felavhjälpning. Ett annat alternativ för att korsa vattendraget är att
nyttja de broar som går över vattendraget. Ett alternativ är att fästa rör under bron och dra
kabeln i rören. En nackdel med att förlägga kabel i rör är emellertid att kylningen av
kabeln blir sämre och överföringskapaciteten minskar. Att använda förläggning i
brokonstruktionen kan också leda till att kabeln eller rören blir utsatta för solljus vilket
ökar temperaturen och därmed påverkar kapaciteten. En fördel med förläggning i bron är
att eventuell felavhjälpning blir lättare men i det motsatta förhållandet när underhåll av
bron skall utföras kan det uppkomma önskemål om att kabeln inte skall vara i drift.
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3

Studerade alternativ

För att fastställa den mest lämpliga lokaliseringen och tekniska utformningen för
kraftförbindelsen så studeras flera möjliga alternativ. Inledningsvis avgränsades ett
geografiskt utredningsområde inom vilket 23 möjliga stråk identifierades som i olika
kombinationer kunde förbinda de två stationerna. Utredningsområdet visas i Figur 3.
Avgränsningen av utredningsområde och stråk styrs av flera olika faktorer såsom bland
annat natur- och kulturmiljöförutsättningar, befintlig infrastruktur (kraftledningar, vägar,
järnvägar etc.), bostäder, terräng- och markförhållanden samt tekniska och ekonomiska
aspekter.

Figur 3, Utredningsområde

Samråd rörande de ovan nämnda stråken genomfördes under år 2017. De synpunkter och
den information som erhölls under stråksamrådet har utvärderats och använts för att arbeta
fram ett fåtal konkreta sträckningsalternativ. Sträckningarna väljs med samma
utgångspunkter som de tidigare stråken, dvs att motstående intressen såsom byggnader,
kulturhistoriska lämningar, naturvärden, infrastruktur mm. studeras och vägs mot de
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tekniska krav och önskemål som finns såsom byggbarhet och kostnad, möjlighet till snabb
felavhjälpning etc. I möjligaste mån anpassas sträckningsalternativen för att inkräkta så lite
som möjligt på de motstående intressen som finns.

3.1

Studerade stråkalternativ och stråksamråd

Inför stråksamrådet avgränsades ett utredningsområde inom vilket det ansågs vara möjligt
och rimligt att anlägga den nya kraftledningen. Utredningsområdet kan mycket kortfattat
beskrivas som de centrala delarna av Norrköping.
Inom ovan nämnda utredningsområde togs 23 stråk fram. Stråken kan betraktas som en
grovplanering av en möjlig sträckning och syftar till att identifiera specifika hinder
respektive möjligheter inom desamma. Stråken visas i karta Figur 4 nedan. Stråken var
som helhet belägna inom stadsmiljö, mestadels bredvid eller i befintliga vägar men även
avsnitt genom parkmiljöer, parkeringsplatser och industrimark förekom.
Ett samråd avseende utredningsområde och stråk genomfördes mellan september och
december 2017.

Figur 4, Stråkalternativ
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3.2

Stråkval

Efter avslutat stråksamråd fattade E.ON beslut om val av stråk för ledningen utifrån
synpunkter och information som inkommit i samrådet tillsammans med aspekter som
miljömässiga och ekonomiska faktorer, teknisk genomförbarhet och leveranssäkerhet.
En mycket viktig faktor vid planering av ett kabelprojekt av denna magnitud rakt igenom
en stadskärna är de planer och ambitioner som kommunen har. Nedan redogörs i korthet
för de viktigaste punkterna i kommunens yttrande i stråksamrådet.


Inom gatuområden är det framförallt trädplanteringar som det är av största vikt med
hänsyn. Detta gäller i synnerhet Norrköpings promenader som är byggnadsminne
samt biotopskyddade. Byggnadsminnet omfattar hela gaturummet, dvs från
fastighet till fastighet. Utgångspunkten är att ledningsstråk i promenaderna inte är
lämpliga.



Generellt är en ledningssträckning som passerar befintlig stadsstruktur att föredra.



Stråk 1 vid utgångspunkt vid stationen Sektorn bedöms av Norrköpings kommun
som det mest fördelaktiga jämfört med stråken 2, 3 och 7 i de delar som är inom
Himmelstalundsområdet söder om Motala ström då det inom detta område pågår
framställning av olika planeringsunderlag inför kommande planläggning.



Stråk 16 bedöms av Norrköpings kommun vara genomförbar fram till
Finspångsvägen men den fortsatta delen utmed Karlshovsvägen bedöms inte som
genomförbar då stråk 17 är uteslutet i nästan hela sin längd p.g.a. planläggning för
Ostlänken och stadsdelarna Butängen och Inre Hamnen. Kommunen menar vidare
att en variant på stråk 16 utmed Finspångsvägen bör vara genomförbar. Kommunen
menar också att en variant av stråk 17 utmed Norra Promenaden och Kaptensgatan
fram till Motala ström kan vara aktuell.



Den del av stråk 5 som löper diagonalt genom området Strömbacken söder om
Motala ström är enligt kommunen inte förenlig med planerad planläggning av
området.



Stråken 4, 6 och 7 utmed Riksvägen bedöms av kommunen som genomförbara.



Stråk 18 bör enligt Norrköpings kommun i området närmast Triangeln avgränsas
till Lindövägen och Bangårdsgatan. Kommunen anser att sammantaget är en
sträckning som inkluderar stråk 18 utmed Söderleden det mest fördelaktiga
alternativet.



Sträckning nummer 14 sammanfaller på kort sikt med omdaning av Hamngatan
mfl. samt kajområdet utmed Strömsholmen, vilket innebär att denna sträckning inte
är att föredra.
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Sträckning nummer 8 genom Marielund i den norra delen av platsen Norrtull är inte
förenlig med planerad planläggning för området.



Nuvarande sträckning i hamnbron är inte förenlig med planerad stadsutveckling.



Sträckning 11 och 12 norr om Motala ström igenom befintlig stadsdel Nordantill
passerar igenom stadsstrukturen där inga förändringar kommer att ske.

Beträffande Promenaderna, vilka som kommunen ovan påpekar är både byggnadsminne
och biotopskyddade, kan det vara värt att observera att byggnadsminnet täcker hela
gaturummet men att biotopskyddet endast omfattar själva träden. Naturvårdsverket skriver
att ”Biotopen omfattar trädradens hela längd. Det område som ingår i biotopskyddsområdet
avgränsas till bredden normalt av trädens rötters utbredning. Detta område kan ofta
uppskattas som den dubbla krondiametern i lerjordar och den tredubbla i sandjordar. En
annan metod för att uppskatta utbredningen av alléträdens rötter är att multiplicera trädets
stamdiameter med 15.” (Naturvårdsverket 2014)
3.2.1
Valt stråk
Baserat huvudsakligen på ovanstående har E.ON valt att gå vidare med en kombination av
1, 4, 5, 6, 7, 9,10, 12, 13, 14, 16 samt 18. Stråken 5, 7, 10, 14 och 16 nyttjas endast delvis
och stråk 16 har dessutom justerats i enlighet med Norrköpings kommuns förslag längs
Finspångsvägen.
3.2.2
Val av teknik
Med hänsyn till drift- och leveranssäkerhet föredrar E.ON luftledningar inom regionnätet.
E.ON Energidistribution anser att för att välja markkabel på en regionnätsledning bör de
miljömässiga fördelarna vara så stora att de överväger de tekniska och ekonomiska
nackdelarna som en kabelförläggning medför. En sådan avvägning görs för varje enskilt
projekt.
I projektet Sektorn-Triangeln har denna avvägning, som nämnts under stycke 2.2, givit att
markkabel funnits vara det enda realistiska tekniska alternativet.
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3.3

Sträckningsalternativ

Efter E.ONs beslut om stråkval, togs 9 alternativa och kombinerbara kabelsträckningar
fram inom de valda stråken. Med anledning av de ombyggnadsplaner som finns vid en
större trafikplats vid Söderleden har en alternativ sträckning som viker av norrut där
Söderleden och Söderköpingsvägen möts, tagits fram. Detta alternativ har inte varit
inkluderat i tidigare stråksamråd. De olika alternativen har tagits fram utifrån ett antal
parametrar såsom kända plan- och kulturmiljöförutsättningar, avstånd till
bostadsbebyggelse, väg- och spårtrafik mm. Sträckningarna framgår av kartan i Figur 5
och Bilaga 1. Sträckningarna beskrivs kortfattat nedan.

Figur 5, Översikt sträckningsalternativ

3.3.1
Sträckningsalternativ A
Sträckningsalternativ A utgår från station Sektorn längs Kabelvägen fram till Fiskebyvägen
där sträckningen viker av österut längs vägen fram till Finspångsvägen. Sträckningen följer
därefter Finspångsvägen ner till och förbi Riksvägen.
3.3.2
Sträckningsalternativ B
Sträckningsalternativ B löper från station Sektorn mot Riksvägen i sydväst. Inledningsvis
löper alternativet huvudsakligen parallellt med den befintliga kabeln på norrsidan om den i
syfte att undvika direkt påverkan på fotbollsplanerna på Himmelstalundsfältet. När
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fotbollsplanerna passerats korsas den befintliga kabeln och sträckningen fortsätter parallellt
med den befintliga kabeln i princip fram till Riksvägen.
3.3.3
Sträckningsalternativ C
Sträckningsalternativ C utgår från slutet av alternativ B och löper fram till slutpunkten på
alternativ A söder om rondellen över Riksvägen för att möjliggöra flera
sträckningskombinationer.
3.3.4
Sträckningsalternativ D
Alternativ D utgår från slutet av alternativ A och C, söder om rondellen över Riksvägen,
och följer Finspångsvägen åt sydväst. Alternativ D följer sedan Norra Promenaden österut
fram till rondellen vid Polishuset. I syfte att minska påverkan på de skyddsvärda lindarna i
allén har sträckningen förlagts i princip mitt i den östergående dubbelfiliga körbanan. Vid
rondellen löper sträckningen i den södra körbanan för att sedan ansluta till den
lokalkörbana med parkeringsplatser som finns längs sydsidan på Promenaden.
Lokalkörbanan följs fram till Vattengränden där sträckningen viker av söderut längs
Vattengränden ner till Motala ström. Strömmen passeras i sydostlig riktning och
sträckningen fortsätter sedan genom strömsparken för att ansluta till Gamla Rådhusgatan.
Gamla Rådhusgatan följs därefter ner till Repslagaregatan vilken följs ända till sitt slut vid
Östra Promenaden.
3.3.5
Sträckningsalternativ E
Alternativ E löper från slutpunkten av alternativ B söderut längs Riksvägen och över
Motala ström. Vid rondellen där Riksvägen möter Söderleden löper alternativet öster om
rondellen och in mot Söderleden. Sträckningsalternativet fortsätter därefter i sin helhet
längs med Söderleden fram till ca 200 m väster om Söderköpingsvägen.
3.3.6
Sträckningsalternativ F
Alternativ F tar sin utgångspunkt på samma plats som alternativ E avslutas, vid
Söderköpingsvägen. Alternativet löper sedan i princip rakt norrut fram till och över
Dagbergsvägen vilken följs på sidan utefter vägen fram till Centralbadet. Där korsar
alternativet vägen och fortsätter sedan snett över grönytan framför Norrköpings Tidningar
och sedan vidare längs Styrestagatan åt nordväst fram till Odengatan. Gatan följs fram till
korsningen med Lindövägen vilken korsas och alternativet fortsätter längs Tullhusgatan
fram till Hospitalsgatan.
3.3.7
Sträckningsalternativ G
Alternativ G utgår från punkten där alternativ E avslutas vid Söderköpingsleden. Alternativ
G fortsätter längs Söderleden ytterligare drygt 400 meter varefter Söderleden korsas.
Sträckningen fortsätter sedan ca 200 meter fram till rondellen vid Arkösundsvägen där
sträckningen viker norrut längs Exportgatan fram till T-korsningen vid Risängsgatan där
sträckningen viker av norrut fram till Lindövägen. Sträckningen löper sedan i utrymmet
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mellan de öster- och västergående körfälten fram till korsningen med Bangårdsgatan. Vid
Bangårdsgatan viker sträckningen norrut och följer densamma fram till järnvägen.
3.3.8
Sträckningsalternativ H
Alternativ H tar sin utgångspunkt där alternativ D slutar på Hospitalsgatan och löper
därifrån österut längs Hospitalsgatan fram till T-korsningen med Bangårdsgatan.
3.3.9
Sträckningsalternativ I
Alternativ I börjar söder om korsningen mellan Bangårdsgatan och järnvägen strax norr om
platsen där Hospitalsgatan ansluter till Bangårdsgatan. Alternativet korsar järnvägen och
fortsätter sedan åt nordväst in till station Triangeln.
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3.3.10 Sträckningsalternativens längder
Ungefärliga längder för de identifierade sträckningarna visas i Tabell 1.
Tabell 1, Längd för respektive sträckning

Stråk

Ungefärlig längd [m]

A

1700

B

1200

C

500

D

3400

E

4900

F

1700

G

2500

H

340

I

160

3.4

Nollalternativ

Nollalternativet innebär att den planerade kabeln inte förläggs och den nya förbindelsen
mellan Sektorn och Triangeln inte upprättas. Det innebär i sin tur att den befintliga kabeln
fortsättningsvis måste vara i drift med de risker för leveranssäkerhet och miljö detta
innebär. Många av de intressen som beskrivs i kommande avsnitt kommer i nollalternativet
att få en oförändrad situation, i alla fall kortsiktigt. På längre sikt är det emellertid inte lika
säkert att situationen förblir oförändrad då avbrott i leveranserna kan föranleda annan
påverkan såsom grävarbeten under reparationer, förorenad mark, saneringsarbeten samt
ökad trafik vid underhållsåtgärder.
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4

Beskrivning av berörda intressen

4.1

Stadsbild

Landskapsbilden inom utredningsområdet präglas av Norrköpings stadskärna med sina
många kulturhistoriska värden och närvaron av Motala ström. Stadskärnan avgränsas av tre
stora alléer; Norra, Östra och Västra promenaden. Stadskärnans bebyggelse består
huvudsakligen av flerbostadshus och kontorsbyggnader, ofta med affärslokaler i
bottenplanet. Stadskärnan har hög andel gamla byggnader från 1700- och 1800-talen.
Längs en del av Motala ström ligger det s.k. Industrilandskapet med sina gamla
fabrikslokaler.
Stationen Sektorn är belägen i Himmelstalundsområdet vilket präglas av öppna fält och
gröna ytor. Norr om stationen består bebyggelsen huvudsakligen av villaområden.
I området öster om Himmelstalund norr om Motala ström finns stora gröna områden
huvudsakligen skapade av begravningsplatserna där.
I området kring stationen Triangeln, öster om stadskärnan, finns modernare
industriområden. Söder om stadskärnan övergår bebyggelsen till mer renodlade
bostadsområden, till en början huvudsakligen flerbostadshus men med allt större inslag av
enbostadshus i de södra delarna. Norr om stadskärnan och Norrköpings centralt belägna
tågstation återfinns ett område med industri och handelsverksamhet. Området övergår i
väster till bostadsområden med huvudsakligen enbostadshus.

4.2

Markanvändning, bebyggelse och planer

Större delen av den mark som ligger längs med de föreslagna sträckningarna är bebyggd
för bostads- och/eller verksamhetsändamål. Det finns emellertid även mark längs de
förslagna sträckningarna som utgörs av rekreationsområden, grönytor, vatten och andra
anläggningar såsom kyrkogårdar, järnvägar o.d.
4.2.1
Översiktsplan
Norrköpings kommunfullmäktige antog 2017-06-19 en ny översiktsplan för staden,
Översiktsplan för staden Norrköpings kommun. Denna utgör en av de tre delar som
tillsammans utgör översiktsplanen för kommunen. De andra två delarna är Gemensam
översiktsplan för Linköping och Norrköping, antagen 2010, samt Översiktsplan för
landsbygden, antagen 2017.
Översiktsplan för staden omfattar hela utredningsområdet och därmed samtliga
sträckningar. Det finns i översiktsplanen ett antal definierade utvecklingsområden, dvs
områden som pekats ut för bebyggelseutveckling och/eller verksamheter. Några av de
områdena berör de föreslagna sträckningarna. Översiktsplanen är emellertid mestadels på
en sådan nivå att den inte direkt kan användas för att se för- och nackdelar med de
identifierade sträckningarna.

sid 19/41

Beträffande strandskydd skriver Norrköpings kommun följande i sin översiktsplan: ”I
staden är den mesta marken detaljplanelagd och strandskyddet hanterat. Om en ny
detaljplan tas fram återinträder dock strandskyddet med minst 100 meter från strandlinjen
på land och i vatten. Ett av de grundläggande syftena med strandskydd är att säkra
allmänhetens tillgång till stränderna och ett skäl för strandskyddsdispens kan vara
stadsutveckling. Kartan med urbana strandzoner visar var Norrköpings kommun bedömer
att stads-utvecklingsintresset, främst i form av byggnader och anläggningar för allmänt
behov, väger tyngre än skyddsbehovet. Inom många av de urbana strandzonerna finns
redan idag bebyggelse eller andra anläggningar som vägar, badplatser och hamnar.” De två
områden där sträckningsalternativen D respektive E passerar Motala ström är båda
markerade som urbana utvecklingszoner där stadsutvecklingen är skäl för
strandskyddsdispens. Figur 6 visar urbana strandzoner längs Motala ström.

Figur 6, Urbana strandzoner, källa: http://kartor.norrkoping.se/spatialmap?profile=op17

Vidare beträffande översiktsplanen kan konstateras är att grönstrukturen, bestående av
både grönytor och gröna stråk, har stor vikt i planen. Grönytor och gröna stråk är
intressanta och relevanta i relation till sträckningarna eftersom de erbjuder ytor där det
tekniskt är förhållandevis lätt att genomföra en kabelförläggning.
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4.2.2
Detaljplaner
Samtliga sträckningar som studerats och valts ut för detta samråd löper inom
detaljplanelagt område.
På flera ställen inom utredningsområdet pågår kommunala planeringsprocesser i form av
detaljplaner eller planprogram. Några av dessa processer redovisas nedan.
Det första området är planen för Marielund 1:1, Marielund, Himmelstalund och Borg,
vilken syftar till att möjliggöra Ostlänken, se även avsnitt 4.2.3 nedan.
Det andra området är detaljplanen för Amerika 3, Oljan 1 m.fl. och syftet med den planen
är att möjliggöra ihopbyggnad av den "yttre ringen" i trafiknätet genom att sammanlänka
Söderleden och Riksvägen. Sträckningarna F och G berörs.
Söder om Söderleden, väster om Gamla Övägen pågår planarbete för fastigheterna
Smaragden 1 och 2, Safiren 1 och 2 samt Topasen 1 och 2. Syftet är att förtäta planområdet
genom att komplettera befintliga bostadsområden med i huvudsak fler bostäder.
Sträckningsalternativ E ligger i den norra avgränsningen av planområdet.
Mellan Lindövägen och Tegelängsgatan/Tullhusgatan pågår detaljplanearbete för
fastigheten Exporten 9 med syfte att ändra användning från industri till kontor, lager, gym
med mera. Sträckningsalternativ F löper i Tullhusgatan som avgränsar detaljplanearbetet.
Sträckningsalternativ F löper också strax väster om fastigheten Oxelbergen 1:2 där
detaljplanearbete med syfte att möjliggöra en mer flexibel användning samt utöka
byggrätten för att successivt kunna utveckla området.
4.2.3 Övriga planer
Ostlänken
Det stråk som valts för den kommande järnvägen Ostlänken är tänkt att passera Motala
ström en knapp kilometer nedströms om station Sektorn. Sträckningarna A, B, C, D, E
påverkas av beslutskorridoren. Kombinationen B-C-D-H-I skulle potentiellt kunna
medföra att Ostlänkens sträckning behöver passeras mer än en gång. Ostlänkens stråk
framgår av Bilaga 2 där även övriga kommunikationer av riksintresse visas.

4.3

Naturmiljö

Utredningsområdet har obefintlig eller mycket lite naturmiljö som inte är mycket starkt
påverkad av mänsklig närvaro, planering och skötsel. Det innebär emellertid inte att
naturvärden saknas. Bland de riksintressen som finns inom stäckningsalternativens
närområde är ett knutet till naturmiljö, naturreservatet Vrinneviskogen, vilket finns söder
om väg E22. Vrinneviskogen är i egenskap av Natura 2000-område av riksintresse enligt
ett riksdagsbeslut 2001. Enligt kommunens beskrivning i naturvårdsprogrammet så har
området höga naturvärden och är av utomordentligt värde för rekreation och friluftsliv med
sitt tätortsnära läge. Ett flertal motionsspår finns inom området. Vrinneviskogens läge
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framgår tillsammans med övriga nedan beskrivna naturvärden inom utredningsområdet av
Bilaga 3. Sträckningsalternativ E löper strax norr om Vrinneviskogens norra kant.
Det finns ett antal alléer inom utredningsområdet, varav de längsta är Norra, Östra och
Södra Promenaden. Alléer omfattas normalt av biotopskyddsbestämmelserna med vissa
undantag. Undantag kan vara om den är belägen precis vid bebyggelse och det inte finns
särskilda bestämmelser i en detaljplan som reglerar hur den skall skötas och utvecklas.
Kommunen har, vilket beskrivs ovan i samband med stråksamrådet, tydliggjort att
Promenaderna är av stor vikt och har stort skyddsvärde för kommunen.
Sträckningsalternativ D berör Norra och Östra Promenaden.
Länsstyrelsen i Östergötland har en regional landskapsstrategi för Östergötlands
eklandskap som fått namnet ”Levande eklandskap”. Länsstyrelsen har inventerat
värdekärnor med ekar liksom områden där framtida ekar som potentiellt kan utvecklas att
bli stora och gamla finns. Likaså har en inventering av gamla och håliga träd genomförts.
Förhållandevis många av de gamla träden finns längs Promenaderna.
Skogsstyrelsen har inte några registrerade områden med förhöjda naturvärden inom
utredningsområdet.

4.4

Kulturmiljö

Det finns ett flertal uppgifter i fornminnesregistret om lämningar inom utredningsområdet.
I Tabell 2 nedan finns uppgifter om de kulturhistoriska lämningar som ligger inom ca 30
meter från centrumlinjen av sträckningsalternativen i detta samråd.
Tabell 2, Kulturhistoriska lämningar inom ca 30 meter från sträckningsalternativen

RAÄ-nr/ID

Fornlämningstyp

Berört
Ungefärligt
Antikvarisk
sträcknings- avstånd
bedömning
alternativ
(m)

Östra Eneby 75:1

Hällristning

A

20

Östra Eneby 208:1

Boplatslämning
övrig

B

48

Östra Eneby 160:1

Bytomt/gårdstomt

B

20

Fornlämning
ÖKL (Övrig
kulturhistorisk
lämning)
Uppgift om

Östra Eneby 204:1

Boplats

B

30

Bevakningsobjekt

Östra Eneby 203:1
Sankt Johannes
114:1
Sankt Johannes
126:1
Sankt Johannes
96:1

Boplats
Sammanförda
lämningar
Statligt
byggnadsminne

B

25

Bevakningsobjekt

C

8

ÖKL

D

0

ÖKL

Stadslager

D

0

Fornlämning
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Fornlämningstyp

Berört
Ungefärligt
Antikvarisk
sträcknings- avstånd
bedömning
alternativ
(m)

Byggnadsminne

D

10

ÖKL

Byggnadsminne

D

10

ÖKL

Hägnad

D

15

Fornlämning

Byggnadsminne

D

10

ÖKL

Hällristning

E

30

Fornlämning

Norrköping 387

Hägnad

E

20

ÖKL

Norrköping 390

Brott/täkt

E

20

ÖKL

Norrköping 388

Brott/täkt

E

20

ÖKL

Norrköping 391

Hägnad

E

5

ÖKL

Norrköping 389
Sankt Johannes
94:1

Lägenhetsbebyggelse E

15

ÖKL

Bytomt/gårdstomt

0

ÖKL

RAÄ-nr/ID
Sankt Johannes
109:1
Sankt Johannes
110:1
Norrköping 360
Sankt Johannes
103:1
Borg 198:1

I

Förutom de uppgifter som finns i Fornminnesregistret finns ett antal andra kulturhistoriska
värden i närområdet. Dessa visas i Bilaga 4a-4f samt beskrivs nedan. Bilaga 4a visar en
översikt över de kulturhistoriska intressena och 4b-f är detaljerade kartor för vissa
delsträckningar.
Två områden av riksintresse för kulturmiljövård med skydd enligt Miljöbalkens 3 kap 6 §
finns belägna inom utredningsområdet. Det ena området är KE52, Norrköpings innerstad,
och berör sträckningsalternativ D. Det andra området, KE 50-51, Leonardsberg –
Himmelstalund – Skälv, är beläget strax väster om Norrköpings stad och utgör ett av
landets allra förnämsta hällristningsområden. Sträckningsalternativ B, C och E berör
KE50-51.
Ett antal byggnader skyddade enligt Plan- och Bygglagen finns också inom
utredningsområdet. Dessa illustreras i Bilaga 4a-4f som ”K-märkt”. Vidare finns ett stort
antal byggnader som har skydd enligt Kulturmiljölagens 3 kapitel.
Två områden som är klassade som fornvårdsobjekt av Länsstyrelsen finns inom
utredningsområdet. Med fornvårdsobjekt avses vårdade och skyltade
fornlämningsområden. Det ena området sammanfaller med lämningen Östra Eneby 75:1
och ligger precis norr om sträckningsalternativ A. Det andra fornvårdsobjektet täcker in de
fornlämningar, bl.a. Östra Eneby 160:1, 1:1 och 1:2, som finns precis sydost om
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sträckningsalternativ B. Sträckningsalternativ B löper genom fornvårdsområdet men inte
precis i anslutning till fornlämningarna.
Länsstyrelsen har inventerat ett område för kulturmiljö inom utredningsområdet, beläget på
grönytorna norr om Motala ström vid Himmelstalund. Sträckningsalternativen B och C
berör området.

4.5

Friluftsliv

Fyra områden utpekade som viktiga för friluftslivet enligt länsstyrelsens geodata ligger i
anslutning till sträckningarna. Det första området sträcker sig från stationen Sektorn mot
Riksvägen och täcker de öppna fälten vid Himmelstalund, norr om Motala ström.
Sträckningsalternativ B löper genom detta område. Det andra området, kallat Åbackarna
och Folkparken ligger norr om Motala ström och sträcker sig från Folkparksområdet
österut till Riksvägen. Sträckningsalternativen A, C och D tangerar Åbackarna och
Folkparken. Det tredje området, Vrinneviskogen, ligger strax söder om
sträckningsalternativ E. Ett fjärde område, Sylten, ligger ca 60 m nordväst om alternativ I,
strax väster om station Triangeln.

Figur 7, Viktiga områden för friluftslivet

4.6

Infrastruktur

Inom utredningsområdet finns mycket infrastruktur av varierande slag, både synlig såsom
vägar eller järnvägar och dold såsom fjärrvärme, VA eller kommunikationskablar.
Stråksamrådet gav en hel del information om infrastruktur och denna information
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beaktades när sträckningsalternativen utformades. I Bilaga 2 visas de riksintressen för
kommunikationer som finns i närområdet och som förekommer i nedanstående
beskrivningar.
4.6.1
Vägar
I södra delen av utredningsområdet löper väg E22, vilken är av riksintresse och ingår i det
av EU utpekade Trans-European Transport Network, TEN-T. E22 utgör en viktig nationell
och regional förbindelse. I anslutning till E22 finns också en vägkorridor utpekad för en
framtida utbyggnad av E22, den s.k. Norrleden. Sträckningsalternativ E löper i stora delar
längs E22. Även alternativ F och G berör E22.
Planer att bygga om/bygga ut E22 mellan Trafikplats Ingelsta och Söderköpingsvägen är
av Trafikverket definierat som riksintresse väg, planerat. Sträckningsalternativ G löper
strax öster om platsen där Söderköpingsvägen korsar Söderleden/E22 i den norra kanten av
Trafikverkets vägkorridor.
4.6.2
Järnvägar
Norrköping har en centralt placerad järnvägsstation, Centralstationen, strax norr om Motala
ström. Stationen är placerad vid södra stambanan och är av såväl riksintresse som av
internationell betydelse och ingår i TEN-T. Till och från stationen löper spår för regionaloch fjärrtågtrafik. Ett område med ett antal stickspår finns nordväst om Centralstationen.
Förutom spåren till och från Centralstationen finns spår för godstrafiktransporter på flera
ställen inom utredningsområdet.
Som nämnts tidigare i stycke 4.2.3 finns även planer på att förstärka spårinfrastrukturen i
form av Ostlänken som skall ge en dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Södertälje
och Linköping. Den för detta projekt relevanta delsträckan är ”Loddby-Klinga”. I
Planläggningsbeskrivning 2017-11-23 skriver Trafikverket att under vintern 2017/2018
förbereda samråd för spårlinje längs sträckan och ett samrådstillfälle planeras till hösten
2019. Sträckningsalternativ B, C och D korsar Trafikverkets beslutskorridor för Ostlänken.
Slutpunkten för sträckningsalternativ A ligger i utkanten av beslutskorridoren.
4.6.3
Vattentäkter och vattenverk
Sjön Glan är Norrköpings kommuns stora vattentäkt och ligger väster om stadskärnan.
Vatten från Glan renas i Borgs vattenverk, vilket är utpekat av Havs- och
vattenmyndigheten som riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning. Borgs
vattenverk ligger söder om Motala ström och direkt väster om väg E4 och de luftledningar
som ansluter till stationen Sektorn från sydväst. Väster om och utanför utredningsområdet
finns vattenskyddsområdet Glan.
Motala ström är klassat som en viktig dricksvattenförekomst av Länsstyrelsen i
Östergötland.
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4.6.4
Övrig infrastruktur
Inom området finns också andra typer av utbredd infrastruktur, såsom spårvagnsspår,
gasledningar (används idag till fibernätverk), fjärrvärme, VA-nät, telefonnät, elledningar,
fibernät med mera. Gång-cykelvägar, vilka lämpar sig för kabelförläggning, är också
relativt frekvent förekommande och sammanfaller till delar med vissa av
sträckningsalternativen, exempelvis alternativ A längs Finspångsvägen.
4.6.5
Förorenad mark
I stadsmiljö är det vanligt förekommande att mark har blivit förorenad av mänsklig
verksamhet. Som regel är föroreningarna från tidsepoker där miljöfrågor inte var lika väl
omhändertagna och riskerna med olika typer av kemikalier och gifter inte var lika väl
kända. Inom utredningsområdet finns ett stort antal platser där föroreningar konstaterats
eller misstänkts.
Under stråksamrådet har kommunens miljökontor påpekat att det, då Norrköping är en
gammal industristad, är sannolikt att det finns många fler platser som är förorenade än de
som i dagsläget är kända. I Bilaga 5 visas de platser där registrerade i Länsstyrelsens
register över konstaterade eller misstänkta föroreningar. Det bör observeras att de
registrerade områdena i Bilaga 5 endast är markerade såsom punkter, dvs utan information
om utbredning och Bilaga 5 skall därför användas som indikation på var ytterligare
kunskap måste inhämtas. Som framgår av Bilaga 5 är det i såväl innerstaden, vilken
alternativ D löper genom, som industriområdena i de östra delarna av utredningsområdet,
där alternativen F, G, H och I återfinns, vanligt förekommenade med potentiellt förorenade
områden.

4.7

Boendemiljö, hälsa och säkerhet

4.7.1
Elektriska och magnetiska fält
Elektriska och magnetiska fält uppkommer när el produceras, transporteras och förbrukas.
Kring en kraftledning för växelström finns både ett elektriskt och ett magnetiskt fält. Det är
spänningsskillnaden mellan faslinorna och marken som ger upphov till det elektriska fältet
medan strömmen i ledningen ger upphov till det magnetiska fältet. Elektriska och
magnetiska fält finns överallt i vår miljö, både ute i samhället och i våra hem, och
härstammar bl.a. från elapparater och kraftledningar.
Elektriska fält mäts i kilovolt per meter (kV/m). Fältet i marknivå är starkast där faslinorna
hänger som lägst. Det elektriska fältet avtar med avståndet till ledningen. Vegetation och
byggnader skärmar av fältet från luftledningar vilket innebär att endast låga elektriska fält
uppstår inomhus även om huset står nära en kraftledning. Med anledning av detta bedöms
inte de elektriska fälten från kraftledningar nämnvärt påverka de miljöer där människor
stadigvarande vistas, såsom bostäder, skolor, arbetsplatser etc. och därmed inte heller
människors hälsa.

sid 26/41

Magnetiska fält mäts i mikrotesla (μT). Fälten alstras av strömmen i ledningen och varierar
med storleken på strömmen. Även spänningsnivån och hur faslinorna hänger i förhållande
till varandra påverkar magnetfältets styrka. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på
avståndet från ledningen. Magnetfält avskärmas inte av byggnader och kan således påverka
miljöer där människor vistas och därmed även människors hälsa.
4.7.2
Magnetfält och hälsoeffekter
De myndigheter som ansvarar för hälsofrågor kopplat till magnetfält är Arbetsmiljöverket,
Boverket, Elsäkerhetsverket, Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten.
Myndigheterna mäter, utvärderar forskning samt tar fram råd, rekommendationer och
föreskrifter avseende magnetfält.
Trots omfattande internationell forskning saknas idag entydiga resultat som påvisar ett
samband mellan exponering av magnetiska fält och negativa hälsoeffekter. Med bakgrund i
detta har svenska myndigheter inte kunnat fastställa några gränsvärden eller skyddsavstånd
för allmänhetens exponering för magnetfält.
Ansvariga myndigheter rekommenderar dock en viss försiktighet vid samhällsplanering
och exploatering genom att, såtillvida detta kan göras till rimliga kostnader:


sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska
anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas



undvik att placera nya bostäder, sjukhus, skolor och förskolor nära elanläggningar
som ger förhöjda magnetfält



sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i
hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer

I myndigheternas gemensamma broschyr ”Magnetfält och hälsorisker”, som kan läsas eller
laddas ned på t.ex. www.stralsakerhetsmyndigheten.se, finns mer information.
4.7.3
E.ON Energidistributions magnetfältspolicy
E.ON Energidistribution för en öppen och saklig dialog om magnetiska fält och eventuella
risker. E.ON Energidistribution följer kontinuerligt pågående forskning inom området och
strävar efter en kunskapshöjning beträffande magnetiska fält. E.ON Energidistribution
beaktar berörda myndigheters rekommendation och miljöbalkens regler om försiktighet
och tar människors oro på allvar. E.ON Energidistribution mäter, beräknar och redovisar
vid behov magnetfältsnivåer kring våra anläggningar.
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4.7.4
Aktuellt magnetfält
En magnetfältsberäkning har genomförts för antagen medellast på sträckan SektornTriangeln med följande förutsättningar.


Antagen årsmedel last är ca 350 A.



Tvärsnittsarean på kabeln är 1200 mm2 och diametern är 93,7 mm,



enfaskablarna ligger i triangelformation.



Förläggningsdjupet är 0,9 m enligt EBR.



Magnetfältsbidraget beräknas 1 m ovanför marknivå.

Resultatet av beräkningen visad i Figur 8.

Figur 8, Magnetfältsberäkning
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4.8

Kumulativa effekter

Några direkta kumulativa effekter kan inte förutses i detta skede. Det är tänkbart att
kumulativa effekter kan uppstå under förläggning om andra infrastrukturprojekt pågår
samtidigt. Under drift förväntas inga kumulativa effekter.

4.9

Sammanställning av intressen

I Tabell 3 nedan är identifierade intressen i närheten av sträckningsalternativen listade och
kortfattat beskrivna.
Tabell 3, Sammanställning över närliggande intressen i förhållande till sträckningsalternativen

Alternativ Intresse
A
Fornvårdsobjekt

Benämning / klassning
Ingår bland Länsstyrelsens
vårdade och skyltade
fornlämningsområden.
Östra Eneby 75:1,
hällristning, fornlämning

A

Kulturhistorisk
lämning

A

Naturvårdsprogram, Björkskog av kommunal
klass 3.
intresse för naturvården

B

Riksintresse
Kulturmiljövård

Fornlämningsmiljö
Himmelstalund –
Leonardsberg – Skälv.

B

Fornvårdsobjekt

B

Viktiga områden
för friluftslivet

Ingår bland Länsstyrelsens
vårdade och skyltade
fornlämningsområden.
Himmelstalund

B

Kulturhistorisk
lämning

Östra Eneby 160:1,
Bytomt/gårdstomt, uppgift
om.
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Läge
Norr om vägen

Hällristning norr om
vägen. Sträckningen
ligger söder om
vägen.
Söder om vägen ca
25m från
sträckningen.
Stort område som
täcker bl.a.
Himmelstalundsfältet,
delar av Motala ström
samt områdena
Leonhardsberg och
Skälv.
Hällristningsområde

Området täcker
Himmelstalundsfältet
norr om Motala ström.
Ca 20 meter söder om
sträckningen. Inom
området finns
ytterligare två
områden
fornlämningsområden,
dock på ca 80m
avstånd.

Alternativ Intresse
B
Kulturhistorisk
lämning

Benämning / klassning
Östra Eneby 204:1, boplats,
bevakningsobjekt

B

Kulturhistorisk
lämning

Östra Eneby 203:1,boplats,
bevakningsobjekt

B

Riksintresse
kommunikation

Götalandsbanan, Ostlänken

C

Riksintresse
Kulturmiljövård

Fornlämningsmiljö
Himmelstalund –
Leonardsberg – Skälv.

C

Viktiga områden
för friluftslivet

Åbackarna och Folkparken

C

Byggnadsminne

Himmelstalunds herrgård
och brunnsmiljö.

C

Kulturhistorisk
lämning

C

Byggnadsminne

Sankt Johannes 114:1,
sammanförda lämningar,
övrig kulturhistorisk
lämning
Sexstyverskrogen

C

Riksintresse
kommunikation

Götalandsbanan, Ostlänken

D

Viktiga områden
för friluftslivet

Åbackarna och Folkparken
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Läge
Norr om alternativ B
och befintlig kabel.
Avstånd drygt 30m
från alternativ b och
20 från befintlig
kabel.
Ca 30m norr om
befintlig kabel, ca
40m norr om
alternativ B.
Alternativ B löper
genom beslutskorridoren.
Stort område som
täcker bl.a.
Himmelstalundsfältet,
delar av Motala ström
samt områdena
Leonhardsberg och
Skälv.
Alternativ C ligger
precis i utkanten av
områdets västra del.
Alternativ C löper i
den västra kanten av
området.
Ca 8m öster om
alternativ C.

Ca 8m öster om
alternativ C
Alternativ C löper
genom beslutskorridoren.
Alternativ D ligger
längs
Finnspångsvägen på
dess östra sida.
Området i fråga ligger

Alternativ Intresse

Benämning / klassning

D

Byggnadsminne

Promenaderna i Norrköping

D

Naturvårdsprogram, Folkparken.
klass 3.

D

Regionalt viktiga
Motala ström
dricksvattenresurser
Kulturhistorisk
Sankt Johannes 126:1,
lämning
Statligt byggnadsminne,
övrig kulturhistorisk
lämning,
Riksintresse
Götalandsbanan, Ostlänken
kommunikation

D

D

D

Riksintresse
Kulturmiljövård

Norrköpings stad

D

Kulturhistorisk
lämning

Sankt Johannes 96:1,
stadslager, fornlämning.

D

Byggnadsminne

Teatern i Norrköping
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Läge
som närmast ca 5m
öster om alternativ D.
Alternativ D ligger
inom delar av
alléområdet, både vid
norra promenaden och
södra promenaden.
Högt naturvärde
knutet till äldre
ädellövträd i
parkmiljö. Angränsar
till norra promenaden.
Alternativ D korsar
strömmen.
Alternativ D ligger
delvis inom området.

Alternativ D löper
genom beslutskorridoren.
Riksintresset täcker i
nord-sydlig riktning
området från norra
promenaden ner till
och strax förbi södra
promenaden. I öster
avgränsas området av
östra promenaden och
i väster
krematoriegatan och
dess förlängning ner
till Linköpingsvägen.
Fornlämningen täcker
ett stort område från
norra promenaden till
södra promenaden, se
karta för detaljer.
Alternativ D ligger i
Vattengränd vilken

Alternativ Intresse

Benämning / klassning

D

Byggnadsminne

Sockermästarens bostad

D

Kulturhistorisk
lämning

D

Byggnadsminne

Sankt Johannes 109:1,
byggnadsminne, övrig
kulturhistorisk lämning
Eschelonska och Waseska
husen

D

Kulturhistorisk
lämning

D

Kulturhistorisk
lämning

D

Byggnadsminne

Hörsalen (S:t Johannes
gamla kyrka)

D

Kulturhistorisk
lämning

D

Byggnadsminne

Sankt Johannes 103:1,
byggnadsminne, övrig
kulturhistorisk lämning,.
Flöjten 1 , flera hus

Sankt Johannes 110:1,
byggnadsminne, övrig
kulturhistorisk lämning
Norrköping 360, hägnad,
fornminne
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Läge
Östgötateatern ligger
på den östra sidan av.
Alternativ D löper
längs Gamla
Rådstugugatan, vilken
byggnadsminnet
ligger vid, på gatans
västra sida.
Samma som
Sockermästarens
bostad ovan.
Eschelonska huset
ligger öster om Gamla
Rådstugugatan och
alternativ D passerar
huset på dess västra
sida.
Samma som
Eschelonska huset
ovan.
Borgårdsmur, St
Johannis kyrka ca
15m söder om
alternativ D.
Alternativ D löper
längs Repslagaregatan
vid vilken Hörsalen
ligger på den södra
sidan.
Samma som Hörsalen
(S:t Johannes gamla
kyrka) ovan.
Flöjten 1 ligger i
korsningen Östra
promenaden /
Hospitalsgatan.
Alternativ D löper
från Repslagaregatan
längsÖstra
promenaden för att
sedan vika in höger

Alternativ Intresse

Benämning / klassning

D

Byggnadsminne

Lithografen

E

Riksintresse
Kulturmiljövård

Fornlämningsmiljö
Himmelstalund –
Leonardsberg – Skälv.

E

Byggnadsminne

Himmelstalunds herrgård
och brunnsmiljö.

E

Viktiga områden
för friluftslivet.

Åbackarna och Folkparken.

E

Regionalt viktiga
Motala ström
dricksvattenresurser
Naturvårdsprogram Motala ström
klass 3.

E

E

Naturvårdsprogram
klass 4.

Strandskog söder om Motala
ström.

E

Naturvårdsprogram
klass 4.

Hällmark väster om
Baldersgatan

E

Kulturhistorisk
lämning

Borg 198:1, hällristning,
fornlämning.
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Läge
och följa
Hospitalsgatan.
Tillhör Flöjten 1
beskriven ovan.
Stort område som
täcker bl.a.
Himmelstalundsfältet,
delar av Motala ström
samt områdena
Leonhardsberg och
Skälv.
Alternativ E ligger i
kanten på den östra
sidan av Riksvägen i
anslutning till
byggnadsminnet.
Området avgränsas i
princip av Riksvägen i
öster, Motala ströms
södra strand i söder,
Norra Promenaden i
norr och Matteus
begravningsplats i
öster.
Alternativ E korsar
strömmen.
Motala ström med
omgivande
strandskogar är av
kommunalt intresse
för naturvården.
Alternativ E passerar
inom 10m från
området.
Alternativ E tangerar
området i dess västra
kant.
Knappt 40m öster om
Riksvägen vid
trafikplats Kneippen.

Alternativ Intresse

Benämning / klassning

E

Riksintresse
kommunikation

Väg E22

E

Naturvårdsprogram
klass 3.

E

Naturvårdsprogram
klass 3.

E

Naturvårdsprogram
klass 4.

Torrängar vid borgruinen.
Artrik torrängsflora,
kommunalt intresse för
naturvården.
Björkhage vid Nordengatan.
Grova björkar och varierad
markflora. Kommunalt
intresse för naturvården.
Björkskog i kvarteret haren.

E

Naturvårdsprogram
klass 4.

Björkskog söder om
Trestegatan.

E

Naturvårdsprogram
klass 4.

Hällmark och aspmiljö söder
om Vilbergsgatan.

E

Naturvårdsprogram
klass 3.

E

Kulturhistorisk
lämning

E

Kulturhistorisk
lämning

E

Kulturhistorisk
lämning

Björkhage vid Söderleden.
Värden knutna till grova
björkar, artrik flora samt
mindre våtmark. Av
kommunalt intresse för
naturvården.
Norrköping 387, hägnad,
övrig kulturhistorisk
lämning
Norrköping 390, brott/täkt,
övrig kulturhistorisk
lämning
Norrköping 388, brott/täkt,
övrig kulturhistorisk
lämning
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Läge
Ca 30m från centrum
på alternativ E.
Alternativ E löper
parallellt med E22 och
korsar E22 vid ett
tillfälle.
Alternativ E löper
delvis genom utkanten
på området i dess
nordöstra del.
Alternativ E löper
delvis genom utkanten
på området i dess
nordöstra del.
Alternativ E ligger ca
30m sydväst om
området.
Alternativ E ligger ca
30m sydväst om
området.
Alternativ E angränsar
till norra
avgränsningen av
området.
Alternativ E löper
delvis genom norra
delen av området.

Stenmur söder om
E22 knappt 20m söder
om alternativ E
Brott söder om E22 ca
20m söder om
alternativ E
Brott söder om E22 ca
20m söder om
alternativ E

Alternativ Intresse
E
Kulturhistorisk
lämning
E

Kulturhistorisk
lämning

E

Naturvårdsprogram
klass 4.

Benämning / klassning
Norrköping 391, hägnad,
övrig kulturhistorisk
lämning
Norrköping 389,
lägenhetsbebyggelse, övrig
kulturhistorisk lämning
Lövträdsmiljö norr om
AMU-centret.

E

Naturreservat

Vrinneviskogen

E

Viktiga områden
för friluftslivet

Vrinneviskogen

E

Naturvårdsprogram
klass 2.

Vrinneviskogen.

F

Riksintresse
kommunikation
Riksintresse
kommunikation

Väg E22

G

Riksintresse
kommunikation

Väg E22

G

Riksintresse
kommunikation

Planerad väg Norrleden i
Norrköping E22

G

Naturvårdsprogram
klass 4

Nedre Ljura bäck.

F

Norrköpings flygplats.
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Läge
Stenmur söder om
E22 ca 5m söder om
alternativ E
3 husgrunder söder
om E22 ca 15m söder
om alternativ E
Alternativ E löper
strax norr om
området.
Söder om E22, ca 15m
från alternativ E
Sammanfaller till stor
del med
naturreservatet
Vrinneviskogen ovan.
Sammanfaller till stor
del med
naturreservatet
Vrinneviskogen ovan
samt motsvarande
viktiga område för
friluftsliven.
Alternativ F korsar
E22 vid ett tillfälle.
Alternativ F passerar
genom det område
som klassats som
riksintresse runt
flygplatsen
Alternativ G löper i
vägkorridoren knappt
500m..
Alternativ G löper
parallellt med E22 i ca
450m, korsar därefter
E22 och fortsätter
därefter ca 200m
parallellt med E22.
Alternativ G ligger
som närmast ca 20m
från området

Alternativ Intresse
F
Riksintresse
kommunikation

Benämning / klassning
Norrköpings flygplats.

Läge
Alternativ G passerar
genom det område
som klassats som
riksintresse runt
flygplatsen

H
Inga utpekade intressen nära alternativets sträckning
I

Kulturhistorisk
lämning

I

Naturvårdsprogram
klass 3

Sankt Johannes 94:1,
bytomt/gårdstomt, övrig
kulturhistorisk lämning.
Varierande karaktär av
sluten lund och solöppen
hagmark med stora ekar.
Kommunalt värde för
naturvården.
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Alternativ I tangerar
området i dess västra
kant.
Alternativ I tangerar
området i dess västra
kant.

5

Konsekvensbedömning

Utifrån vad som framkommer från föreliggande samråd kan justeringar avseende
sträckningens lokalisering komma att ske efter genomfört samråd med berörda
fastighetsägare. I den MKB som kommer tas fram som en del i ansökan om nätkoncession
kommer ledningens miljöpåverkan redovisas mer i detalj. Nedan redovisas översiktligt den
miljöpåverkan som ledningen förutses kunna ge upphov till. Speciellt den infrastruktur
som finns i form av exempelvis vägar, järnvägar, spårvagnslinjer, vatten-, tele- och
avloppsledningar är svårt att i detalj beskriva påverkan på inom ramen för detta samråd.

5.1

Stadsbild

Inverkan på landskapsbilden förväntas bli obefintlig då projektet planeras som en
markförlagd kabel. Några förändringar i den omedelbara landskapsbilden kan komma att
ske som följd av projektet, exempelvis om ett träd inte kan undvikas att tas ned, men i den
större skala som landskapsbilden ofta bedöms förväntas ytterst liten påverkan.

5.2

Markanvändning, bebyggelse och planer

Påverkan på markanvändning och bebyggelse förväntas bli ringa under förutsättning att
tillräcklig information om framtida stadsplanering kan erhållas under detta projekt. Ett nytt
markintrång kommer att ske vilket kommer kräva markupplåtelseavtal/ledningsrätt för
intrånget på berörda fastigheter. Dock bedöms påverkan bli ringa i och med att
målsättningen är att anpassa kabelförläggningen till aktuell samt kommande
markanvändning och bebyggelse, inte det motsatta förhållandet. Beträffande planer kan det
vara fallet att många av de kommunala detaljplanerna behöver förändras så att de tillåter en
högspänningskabel inom planområdet. Emellertid lär inte planernas andemening,
exempelvis bostadsområde eller industriområde behöva påverkas. Därför förväntas denna
påverkan bli ringa.
Potentiella föroreningar finns i eller i närheten av sträckningsalternativen. Om kända
föroreningar berörs av den kabelsträckning som slutligen väljs, eller om föroreningar
upptäcks under förläggningsarbetet kommer dessa att hanteras i samråd med
Miljöförvaltningen.

5.3

Naturmiljö

I tillstånds- och projekteringsarbetet kommer hänsyn att tas till identifierade
naturmiljöintressen. Utredningsområdet har visserligen liten andel naturmiljö som inte är
starkt påverkad av mänsklig närvaro, planering och skötsel men sannolikt blir det desto
viktigare att bevara de naturvärden som finns.
I samband med byggnationen behöver ingrepp i mark göras för att kunna förlägga kabeln.
För att undvika skador på naturmiljöintressen i samband med uppbyggnad och
underhållsåtgärder kommer särskild försiktighet iakttagas.
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Eventuella djurarter som kan komma att beröras negativt under byggnationsarbetet
kommer att preciseras i MKB:n tillsammans med förslag på skadeförebyggande åtgärder.

5.4

Kulturmiljö

Det finns flera kända fornlämningar inom utredningsområdet. Utgångspunkten är att
hänsyn ska tas till samtliga identifierade lämningar och att tillstånd enligt Kulturmiljölagen
(1988:950) ska sökas om det blir nödvändigt med ingrepp i en fornlämning. Om tidigare ej
kända fornlämningar påträffas under byggnation så kommer omedelbar anmälan ske till
länsstyrelsen. Eventuell påverkan på kulturmiljön bedöms bli begränsad till
förläggningsskedet.
Riksintresset Himmelstalunds hällristningsområde ingår i ett av landets mest omfattande
hällristningsområden från bronsåldern. Det ligger direkt söder sträckningsalternativ B,
vilket löper parallellt med befintlig kabel.
I Norrköpings innerstad finns det sannolikt stengrunder från 1100- och 1200-talet på 5-7
meters djup. Vid Nya Torget finns det äldre begravningsplatser och utbredningen av dessa
är i nuläget inte helt kartlagda. Generellt förväntas en hög koncentration av fornlämningar
inom innerstaden i de delar som tillhört den gamla staden. Detta kan påverka möjligheterna
att använda schaktfri förläggning och det innebär dessutom att förläggningsdjupet kommer
att variera på grund av att hänsyn behöver tas till annan underjordisk infrastruktur. Tät
dialog med länsstyrelsen kommer att krävas under detaljplaneringen av tillståndsgiven
kabelsträckning.

5.5

Friluftsliv

Markkabeln förväntas inte påverka friluftslivet inom utredningsområdet förutom möjligen i
samband med markarbetet vid byggnation och då endast under en mycket begränsad tid.
Hänsyn har tagit för att undvika förläggning under fotbollsplanerna på Himmelstalundsfältet.

5.6

Infrastruktur

Som påpekats finns inom utredningsområdet mycket infrastruktur av varierande slag i och
med att det är urban miljö. All infrastruktur är inte känd i dagsläget även om en hel del
information har framkommit under stråksamrådet. Även fortsatt blir därför en mycket
viktig del av samrådet att samla in information om sådan infrastruktur så att projektet kan
anpassas så mycket som möjligt till befintlig infrastruktur. Effekterna på infrastruktur
förväntas dock vara begränsad till byggnationsfasen då maskiner och transportfordon kan
utgöra tillfälliga hinder för trafiken. Omfattningen av påverkan på trafik och
kommunikationer under byggnationen kommer vara beroende av vilken kombination av
sträckningsalternativ som väljs. Vid platser som inte lämpar sig för grävning eller där
påverkar på infrastrukturen skulle bli allt för stor, t.ex. vid korsning av järnväg och mycket
trafikerade vägar, kommer metoder för schaktfri förläggning tillämpas, såsom styrd
borrning eller tryckning.

sid 38/41

5.7

Boendemiljö, hälsa och säkerhet

I och med att kabeln kommer att vara nedgrävd förväntas ingen eller mycket ringa
påverkan på boendemiljön. Markanvändning i ledningens omedelbara närhet och frågor
som rör säkerheten kommer att regleras i de markupplåtelseavtal/ledningsrätter som
upprättas med berörda fastighetsägare. De säkerhetsbestämmelser som måste iakttas vad
avser uppförande och/eller anordnande av byggnader, upplag och annat i ledningarnas
närhet samt de verksamheter som får/kan bedrivas i ledningarnas närhet kommer att anges
i markupplåtelseavtalen/ledningsrätterna och finns reglerade i elektriska
starkströmsföreskrifter.
Vad gäller hälsa och säkerhet kommer ytterligare magnetfältsberäkningar genomföras om
behov av detta föreligger och beräkningarna kommer att beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen. I första hand kommer ledningen planeras så att magnetfält som kraftigt
avviker från det som kan anses normalt i den aktuella miljön undviks.
Den nya kabeln kommer inte att vara oljefylld som den befintliga kabeln men försiktighet
måste vidtas för att undvika läckage till omgivningen från den befintliga kabeln. Risk för
läckage av olja till omgivningen minskas genom att befintlig kabel tappas på olja och
tvättas via den kammare som är belägen ungefär mitt på kabelsträckningen.

5.8

Kumulativa effekter

Såsom tidigare nämnts kan inte några direkta kumulativa effekter förutses i detta skede.

sid 39/41

6

Förslag till disposition MKB

Nedan presenteras förslag till huvudrubriker i innehållsförteckningen till den MKB som
kommer att tas fram och bifogas ansökningshandlingen.
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6. Utförande, drift och underhåll
7. Beskrivning av berörda intressen samt konsekvensbedömning
8. Andra studerade alternativ
9. Samlad bedömning
10. Referenser
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Bilaga 4f - Kulturhistoriska intressen, Söderleden
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